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Ryhmä 1 a ja b Ilmastonmuutos ja kiertotalous, kysymykset

1. Mitä tarkoittaisi a) Luovan ja b) maakuntien tehtävissä

• ilmastonmuutoksen hillintä

• kestävän kiertotalouden edistäminen

2. Minkälainen voisi tai pitäisi olla Luovan rooli suhteessa maakuntiin

1. ilmastoasioissa?

2. kiertotalousasioissa?

3. Millä yhteistyön keinoilla Luova ja maakunnat (ja kunnat) voisivat parhaiten hillitä 
ilmastonmuutosta? Minkälaisin edellytyksin tämä onnistuisi?

4. Millä yhteistyön keinoilla Luova ja maakunnat voisivat parhaiten edistää kestävää 
kiertotaloutta osana kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä?



1. Mitä voisi tarkoittaa a) Luovan ja b) maakuntien tehtävissä ilmastonmuutoksen hillintä

• Luovan tehtävissä: on ilmennyttävä strategiassa ja on näyttävä organisoinnissa = resurssien osoittaminen tällaiseen 
poikkialaiseen tehtävään. 

• Maakunnissa:
• Tarvitaan yhdennettyä aluekehittämistä, ei esim. erillistä ilmasto-ohjelmaa. Ilmastokysymysten huomiointi on osa 

maakunnan elinvoimaa.
• Strategioiden ja ohjelmien merkitys on suuri. Laaja-alainen katsanto asiaa. Analogisena esimerkkinä kuntien 

hyvinvointikertomus, johon kaivataan mukaan elinympäristötietoa.
• Ympäristötiedon erityisasiantuntemus täytyy tuoda mukaan ilmastokysymyksiin.
• Tarvitaan myös toimintaa ja sen kirjaamista ylös > toimintasuunnitelma.
• Viestintä asiasta on tärkeää, maakunta on ikkuna siihen mitä alueella tapahtuu.
• Kunta on hyvin tärkeä kanssatoimija.
• Kyettävä jalkauttamiseen kuntakentälle JA horisontaalisesti omaan toimintaan. 

Kestävän kiertotalouden edistäminen
• Yritysten rooli keskeinen, kyse investoinneista ja kehittämisestä, saatava mukaan maakunnan elinkeinopolitiikkaan, 

ympäristötiedon hyödyntäminen jäänyt tässä tarkoituksessa vajaaksi



2. Minkälainen voisi tai pitäisi olla Luovan rooli suhteessa maakuntiin ilmastoasioissa ja 
kiertotalousasioissa?

• Luovan rooli: 
• Koordinoijana toimiminen herätti kysymyksiä…; roolit olisi kuitenkin jaettava ja sen tulisi tapahtua yhteistyössä. 
• Asiantuntijuus oleellista; Luovan tietojärjestelmien (tiedon keruun) tulisi palvella maakuntia, tätä  suunniteltava eri 

tehtävissä.
• YLVA-järjestelmästä tehtävä maakuntatasoinen raportointi mahdolliseksi > sekä ilmastotehtävien että 

kiertotaloustehtävien hoitoon ja edistämiseen maakunnissa.

• Maakunnassa:
• Strategian ja aluekehittämispolitiikan luomisessa tarvitaan Luovassa tuotettavaa tietoa.
• Yhdyskuntarakenteen edistäminen, ohjaus ja neuvonta >> rinnakkaista tekemistä kuntien kanssa ja tieto tulisi olla 

Luovan saatavissa.
• Maakunnalla saattaa olla tarve tilata tutkimuslaitoksilta tietyn muotoista tietoa, jotta ilmasto- ja 

kiertotalousasioiden edistämiseen saadaan pohjaa. 



3. Millä yhteistyön keinoilla Luova ja maakunnat (ja kunnat) voisivat parhaiten hillitä 
ilmastonmuutosta? Minkälaisin edellytyksin tämä onnistuisi?

• Keskustelun lähtökohdaksi toivottiin, että ei anneta nykyisen lainsäädännön rajoittaa keskustelua, koska valmistelu tuo 
viestiä lainsäädännön uudistukseen

• Maakunnilla verrattuna Luovaan toiminnallis-strategisempi rooli, koska päättää maankäytön ja aluekehittämisen 
toimista. Luova toimii lainsäädännön ja tietopohjan puitteissa. Tietoa tulisi jalostaa ja seurantamenetelmiä kehittää 
strategisen prosessin eri vaiheisiin. Täytyisi saavuttaa parempi tietoisuus siitä, mitä tietoa käytettävissä ja mitä 
tarvitaan lisää. Yhteistyöryhmä tarpeen.

• Maakuntauudistus on uusi mahdollisuus tarkastella ilmiökohtaisesti asioita ja nostaa keskusteluun sekä ottaa mukaan 
kaikki maakunnan sektorit: suunnittelu, strategisuus, edistämistehtävät ja rahoitus

• Strategia esim. ilmastonmuutoksen suhteen edellyttää mittaamista ja seurantaa
• Maakunnissa tulisi olla vahva ympäristöasioiden koordinointi: yhteydenpito päättäjiin ja sidosryhmiin, ympäristöasioiden 

edistäminen
• Tarvitaan yhteinen maakuntien näkemys ilmastoasioista, mukana myös Luova ja kunnat. Tarkempi tiekartta 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen organisaatiokohtaisesti. Henkilön vastuuttaminen työn tekemiseen ja viestimiseen 
päättäjille.

• Maakunnan ilmasto-ohjelman valmistelu maakunnan, Luovan ja kuntien yhteistyönä. Maakuntakohtainen maakuntien 
erilaisten painotusten vuoksi

• Maakunnissa ilmasto-ohjelmat, mutta konkreettinen tekeminen vähäistä. Sen vuoksi vastuuttaminen ja resurssointi
edistämistehtävissä oleellista. Ilmasto-ohjelmien ja muun ympäristötiedon parempi huomioon ottaminen 
päätöksenteossa.

• Miten tieto jalostuu tietoisuudeksi? Minkälainen on maakuntien lakisääteinen tehtävä tässä?
• Ympäristötietoisuuteen liittyviä tehtäviä maakunnan suhteen ei ole laissa määritelty. Millainen voisi olla maakunnan rooli 

ympäristötietoisuuden edistämisessä?



3. Millä yhteistyön keinoilla Luova ja maakunnat (ja kunnat) voisivat parhaiten hillitä 
ilmastonmuutosta? Minkälaisin edellytyksin tämä onnistuisi?

• Kuntaliitolla voisi olla aktiivisempi rooli ympäristötietoisuuden lisäämisessä.
• Ilmastolain merkitystä viranomaistehtävissä tulisi kirkastaa johdon vetoavulla
• Maakuntastrategia eroaa keskeisesti maakuntaohjelmasta, koska uusi organisaatio valtava. Ilmastonmuutos tulisi saada 

tämän vuoksi strategiaan
• Teollisuuden mukaan saaminen oleellista, koska niillä mahdollisuus huikeisiin päästövähennyksiin.
• Maakuntien ja kuntien yhteispelin parantaminen ilmastostrategioiden toteuttamisessa. Luovan rooli olisi olla 

suunnitelmien ja tiekarttojen tekemisessä asiantuntijatukena
• Maakuntavalmistelussa sote-keskiössä ja ympäristöasiat liian vähällä huomiolla.  Ympäristöasioiden painoarvoa tulisi 

saada lisättyä ja myös SOTE-puolta pitäisi aktivoida ympäristökysymysten huomiointiin.
• Strategisesti hyvät asiat ei johda toimintaan. Kunnat, joissa ilmastohankkeita ovat positiivinen esimerkki toiminnasta.
• Kuntayhteistyö keskeinen, ja se on jopa keskiössä, koska kunnissa tapahtuu KHK-päästöt
• Strategian tasolta tarkentava tiekartta ilmastonmuutoksen hillintään.
• Askelmerkit ilmastonmuutoksen hillintään: strateginen taso > ohjelmataso> käytännön toiminnan taso
• Hyvien toimintamallien täsmentäminen ja kehittäminen
• Ilmastonmuutoskysymysten parempi kytkeminen hallinnon uudistamisprosessiin.
• Ilmastonmuutoksen torjunnan parempi resurssointi maakuntien budjeteissa



4. Millä yhteistyön keinoilla Luova ja maakunnat voisivat parhaiten edistää kestävää 
kiertotaloutta osana kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä?

• Ilmastonmuutos- ja kiertotalouskysymyksissä samoja elementtejä, kuten läpileikkaavuus
• Luovan prosessien suhteen tulisi miettiä mikä on ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden rooli
• Lakiluonnoksen mukaan Luovan ja maakuntien tulee osallistua valtakunnallisten jätesuunnitelmien tekoon. Luonteva 

tapa miettiä oman maakunnan tavoitteita kiertotalouden suhteen.
• EU-rakennerahastojen hankkeiden läpikäynti myös Luovan asiantuntijoiden toimesta
• Hankkeet voi olla hyvinkin paikallisia ja alueellisia. Luova tuottaa tietoa mm. jätemääristä, teollisuudesta. Luovalla 

merkittävä rooli siinä, miten joku hanke vaikuttaa ympäristöön. Tiedon tarjoaminen näistä kysymyksistä maakunnille.
• Luovassa tulisi olla myös ympäristöasioiden kehittämis- ja edistämistehtäviä. Henkilö, joka toimii kontaktina maakuntiin 

ja kuntiin.
• Ekosysteemiajattelu: toisen jäte on toisen raaka-aine. Tulisi edistää kiertotalouteen kytkeytyneen liiketoiminnan 

kehitystä ja kasvua.
• Kiertotalouden huomiointi kaavoituksessa. Luovassa voisi olla neuvoja tai yhdyshenkilö asian suhteen
• Pohdittiin, onko valmistelu vielä joustavassa vaiheessa? Mitä puitteita sektorilainsäädäntö asettaa esim. 

ohjaustehtäville?



Ryhmä 2a / 2b: Luonnonsuojelu, kysymykset

1. Miten luonnon monimuotoisuus tulee huomioida kaavoituksessa ja maakunnan 
muussa suunnittelussa, Luovan osallistuminen?

2. Miten varmistetaan toimiva yhteistyö lajien ja luontotyyppien suojelun tiedon 
tuottamisessa sekä päätösten valmistelussa? 

3. Miten luodaan luonnonsuojelun toteuttamiseen yhtenäiset toimintaperiaatteet? 
Miten onnistuu ns. yhden luukun palvelu asiakkaan suuntaan?

4. Miten hoidetaan käytännössä Luova-maakunta-yhteistyö Natura-alueisiin 
liittyvissä tehtävissä (toimintatavat ja mallit, yhteydenpito ymv.)?

5. Minkälaiset työtavat sekä tiedonvaihto-, yhteistyö- ja vuoro-vaikutusmenettelyt 
on tarpeen ottaa valtakunnallisesti käyttöön, digitaalisuuden mahdollisuudet ja 
hyödyt huomioiden?



1. Miten luonnon monimuotoisuus tulee huomioida kaavoituksessa ja maakunnan muussa 
suunnittelussa, Luovan osallistuminen?

Miten Luova osallistuu esim. maakuntastrategian laadintaan? Miten valtio osallistuu maakuntien strategiseen suunnitteluun, 
onko valtion tehtävä?

MRL:n uudistus kytkeytyy asiaan, mikä on maakuntakaavan rooli tulevaisuudessa mm. luonnonsuojeluverkoston luomisessa? 
MRL:n uudistuksen ja maakuntauudistuksen suhde olisi tärkeä huomioida. Maakunnalla kuitenkin edelleen jatkossakin tiedon 
tuottamiseen liittyviä tehtäviä ja selvittämisvastuita.

Luontotiedon saavutettavuus, oltava selkeät toimintatavat: miten tieto kerätään, mihin tallennetaan? Luova-maakunnat-
kunnat-SYKE oltava mukana tässä. Se mitä kentältä kerätään, on saatava tietojärjestelmiin kaikkien käytettäväksi. 

Voiko Luova olla aloitteentekijä asiassa, jossa kaava on vanhentunut? 

Maakuntavalmistelun ja Luova-valmistelun yhteys ja yhdyspinnat selvitettävä, tavoitteena samanlaiset prosessit kaikissa 
maakunnissa – onko mahdollista, maakuntien lukumäärä ja maakuntien itsenäisyys huomioon ottaen?

Viranomaisneuvottelut: 
- Sekä Luova että maakunta osallistuvat?, roolit ja vastuut selkeytettävä 
- Yhteistyö korostuu
- Ennakolliset neuvottelut korostuvat jo nyt, Luovassa resurssien takia entistä tärkeämpää



1. Miten luonnon monimuotoisuus tulee huomioida kaavoituksessa ja maakunnan muussa 
suunnittelussa, Luovan osallistuminen?

Varmistettava riittävä asiantuntemus ja voimavarat sekä maakunnissa että Luovassa
- Luovan ja maakuntien roolit oltava selkeät jatkossa, resurssit ei välttämättä riitä kaikkeen
- Riittääkö resurssit, yhteistyö on tärkeää
- Maakunnissa alueidenkäytön resurssit tulevat kasvamaan ovat luonnonsuojelun asiantuntijan yhteistyökumppaneita 

maakunnan sisällä
- Tarve check-listalle: milloin Luova ja maakunnat ovat mukana MRL:n mukaisissa asioissa

- Edistämisen ja valvonnan ero on veteen piirretty, milloin Luova tulee prosessiin mukaan? 

Roolit oltava selkeät:
- Kuntakaavoituksessa maakuntien edistämistehtävä korostuu
- Luonnon monimuotoisuuden kestävän käytön tehtävä maakunnassa
- Luova valvoo luonnonsuojelulain toteutumista kaavoituksessa

- Miten hoidetaan jatkossa käytännössä valvontatehtävä valtakunnallisesti? 
- Paikallistuntemus! Miten Luova voi hoitaa luonnonsuojelun valvontatehtävää, jos ei osallistuta prosesseihin?

- Myös Luovassa tarvitaan kaavoitukseen liittyvää osaamista.
- Maakunnalla tulevaisuudessa rooli kuntien ja konsulttien tukena?



2. Miten varmistetaan toimiva yhteistyö lajien ja luontotyyppien suojelun tiedon tuottamisessa 
sekä päätösten valmistelussa?

Kuntakaavoihin liittyvät luontoselvitykset on saatava tietorekistereihin. Tietojärjestelmän on oltava helppokäyttöinen ja 
kaikkien käytettävissä, esim. SYKE voisi ylläpitää.

Asiantuntijaverkostojen luominen myös tärkeää, niukkojen henkilövoimavarojen hyödyntäminen tehokkaasti. 

Asiantuntijaverkostot ovat tärkeitä, koska asiantuntemus voi olla hajaantunutta Luovassa ja maakunnissa

Tarve tiheämmin kokoontuville asiantuntijaverkostoille, joissa asioita edistettäisiin yhdessä (Luova, maakunnat, SYKE, MH)

Ehdoton edellytys toimivalle yhteistyölle on se, että kaikilla käytössä samat tiedot samoilla ehdoilla, esim. Uljas-
tietojärjestelmä ja suojelun toteuttamistehtävä, yhteinen tietojärjestelmä on voimavara

Lajien ja luontotyyppien suojelun tieto on nyt hajanaista  tarve laji – ja luontotyyppitiedon yhteiselle tietojärjestelmälle 
(joka täyttää myös lakien ja direktiivien raportointiin liittyvät tietotarpeet)
- Esim. lajitieto: Metsähallituksen rooli luontotiedon tuottamisessa ja jakamisessa (Uljas-LajiGis),  Syken ja ELYjen

ylläpitämä Hertta, Luomuksen ylläpitämä lajitietokeskus  lajitiedon yhteinen tietojärjestelmä kehitettävissä esim. 
Uljaksen pohjalta 

- Voisiko SYKE kehittää yhteisiä tietojärjestelmiä?
- Uljas tullaan avaamaan maakunnille, aluksi selauskäyttö ja lopulta käyttöoikeus relevantteihin asioihin
- Luontotyyppien suojelun tietojärjestelmä haastavampi kokonaisuus

Tulevaisuuden keinoja luontotiedon tuottamisessa: kaukokartoitus, tekoäly, koneoppiminen



3. Miten luodaan luonnonsuojelun toteuttamiseen yhtenäiset toimintaperiaatteet? Miten 
onnistuu ns. yhden luukun palvelu asiakkaan suuntaan?

Maakunnissa luonnonsuojelun toteuttamistehtävät viranomaistehtäviä (varmistetaan lainsäädännöllä). Esim. 
maakuntakaavan suojelukohteet: neuvottelut maakunnassa, päätös Luovassa

Yhteistyö ja roolien selkeys korostuu:
- Maakunnan ja Luovan yhteistyö on ensisijaisen tärkeää jo alusta asti
- Kun asiaa tulee vireille maakuntaan, Luova on asiassa alusta asti tarvittavissa määrin mukana  vaikka maakunta 

neuvotteleekin asiakkaan kanssa
- Tarvitaan yhteinen työtila, jossa esim. kommentointimahdollisuus
- Henkilövoimavarojen riittävyys tulevassa tilanteessa

Kaiken tasoisten kaavojen SL-kohteiden (suojelukohteiden) läpikäynti ajankohtaista, mitä toteutetaan ja mitä ei? Selvitys 
tehtävä jo ennen 2021. 

YM:n rooli luonnonsuojelun toteuttamisessa tulevaisuudessa, Luovan rooli korostuu?
- Roolit selkeytyvät tulevaisuudessa
- YM:n viestii suoraan maakuntia, viestit eivät kulje Luovan kautta
- YM:llä ei tulosohjausta maakuntien suuntaan

Yhteistyö korostuu tavoitteiden määrittämisessä, määrärahojen kohdentamisessa ja suojeltavien kohteiden priorisoinnissa: 
mukana maakunta, Luova, YM
- miten toteutetaan olemassa olevassa resurssilla parhaat mahdolliset kohteet
- poliittiset paineet priorisoinnissa?



Ryhmä 3a / 3b: Vesien- ja merenhoito, kysymykset

1. Minkälaiseksi Luovan ja maakuntien yhteistyön halutaan vesiasioissa 
muodostuvan? 

2. Miten varmistetaan Luovaan siirtyvien asiantuntijoiden osallistuminen 
vesienhoidon prosesseihin jatkossa? 

3. Miten asiantuntijatuki järjestetään Luovan ja maakunnan välillä? 
Ovatko maakunnat valmiita antamaan valtiolle asiantuntijatukea ja -resurssia 
käytettäväksi, jos se on asioiden hoitamisen kannalta kaikkien etu? 

4. Mikä olisi toimivin yhteistyö vesienhoitosuunnitelmien vaikutusten arvioinnissa 
(SOVA)? Tarvitaanko alueellisia SOVA-ryhmiä, joihin eri viranomaiset osallistuvat 
ja jotka kokoontuvat tarpeen mukaan? 

Bonuskysymys, jos jää aikaa:

Millä tavoilla Luovan ja maakuntien välistä yhteistyötä halutaan tehdä YVA-asioissa?



1. Minkälaiseksi Luovan ja maakuntien yhteistyön halutaan vesiasioissa muodostuvan? 

Näkökohdiksi sekä suunnittelu että toimeenpano (mm. YSL, VL, YVA)
• Sujuvaa, mutkatonta ja muutenkin erinomaista 
• Vetovastuu lainsäädännön mukaan maakunnalla.
• LUOVA mukaan tarvittaviin ryhmiin, alueellisiin yhteistyöryhmiin, valtak. seurantaryhmään, jatkossa myös vesien- ja 

merenhoidon koordinaatioryhmään  
• Mutkaton ja käytännönläheinen yhteistyö epävirallisessa yhteistyössä
• Toimintakulttuurin säilyttäminen henkilöiden vaihtuessa tärkeää
• Erityisesti huolehdittava seurantaohjelmien yhteensovittamisesta (maakunta, Luova, kunnat)
• Ennakkoneuvottelut maakunnan ja Luovan välillä
• Luovan asiantuntijoiden esteellisyyttä ei tule ”ylidramatisoida”
• Yhteiset koulutuspäivät tärkeitä
• YM on yhä tukena yhteistyössä. 
• Kehittämistä jatkettava edelleen esim. Ohke-rahoilla



2. Miten varmistetaan Luovaan siirtyvien asiantuntijoiden osallistuminen vesienhoidon 
prosesseihin jatkossa? 

• Kirjoitetaan vastuut tehtävänkuviin.
• Yhteiset toimitilat tai ainakin lähellä toisiaan
• Vesienhoidon suunnittelun ja toimeenpanon keskeisiä asiantuntijoita siirtymässä Luovaan (esim. seuranta-asiantuntijat, 

sektoriasiantuntijat). Eriytyminen ajan kanssa uhkana henkilöiden vaihtuessa. 
• Luodaan toimintakulttuuri, joissa yhteistyö ei ole henkilöriippuvaista.



3. Miten asiantuntijatuki järjestetään Luovan ja maakunnan välillä? 
Ovatko maakunnat valmiita antamaan valtiolle asiantuntijatukea ja -resurssia käytettäväksi, jos 
se on asioiden hoitamisen kannalta kaikkien etu? 

• Epävirallinen yhteistyö eri prosessien yhteistyössä
• Viralliset lausunnot vs. epävirallinen yhteistyö. Onko ongelma jos lausunto ristiriidassa epävirallisen tiedonvaihdon 

kanssa?
• Asiantuntijapoolit sekä Luovaan että maakuntiin
• Koulutus, lainsäädäntö. YM on yhä tukena. 



4. Mikä olisi toimivin yhteistyö vesienhoitosuunnitelmien vaikutusten arvioinnissa (SOVA)? 
Tarvitaanko alueellisia SOVA-ryhmiä, joihin eri viranomaiset osallistuvat ja jotka kokoontuvat 
tarpeen mukaan? 

• Hyvä yhteistyö maakunnan ja Luovan kanssa koko suunnitteluprosessin aikana.
• Jatkossa SOVA-prosessi voi olla jopa selkeämpi kuin aiemmin.



Ryhmä 4a / 4b: Vesitalous ja vesilain valvonta, kysymykset

1. Minkälaiseksi Luovan ja maakuntien yhteistyön halutaan vesiasioissa muodostuvan? 

2. Miten Luovan ja maakuntien asiantuntijayhteistyö hoidetaan käytännössä 
vesistörakentamisen valvonnan ja maakunnan vesiasiantuntijoiden (ja tarvittaessa 
myös muiden asiantuntijoiden) kesken? Minkälaisin toimintatavoin Luova saa 
maakunnista asiantuntija-apua? Pitääkö esim. tehdä sopimus vai voiko olla 
epävirallista yhteydenpitoa?

3. Miten asiantuntijatuki järjestetään Luovan ja maakunnan välillä? Ovatko maakunnat 
valmiita antamaan valtiolle asiantuntijatukea ja -resurssia käytettäväksi, jos se on 
asioiden hoitamisen kannalta kaikkien etu? 

Bonuskysymykset kalatalouteen liittyen, jos aikaa on:
• Maakunta on jatkossa kalatalousasioissa valvova viranomainen – miten yhteistyö hoidetaan Luovan 

kanssa a) maakunta-Luova sekä b) useampi maakunta - Luova? Hoituvatko ylimaakunnalliset hankkeet 
yhteisin neuvotteluin, yhteisvastuullisin luvin (valtion vesitalousluvat – kaksi tai useampi maakuntaa 
hallinnoimassa lupaa (esim. padot, tekoaltaat, säännöstelyhankkeet, kalatiet…) vai pitääkö tehdä erillisiä 
sopimuksia tmv.?

• Voivatko vesistöasiantuntijoiden näkemykset olla mukana kalatalouden lausunnossa, jos sellainen 
tehdään?



1. Minkälaiseksi Luovan ja maakuntien yhteistyön halutaan vesiasioissa muodostuvan? 

- Tiiviit yhteydet, koska nykyiset vesitehtävät jakautuvat maakuntaan ja Luovaan; Hurskas toive tulisi avata, mitä tällä 
tarkoitetaan.

- Vesitalouden yleisen edun valvonta menee maakuntaan (ojitus, uitto, tulvasuojelu, vesienhoito) -> on puhe- ja 
valitusoikeus näiltä kannoilta. Laillisuusvalvonta Luovaan

- vesienhoitotehtävät maakuntaan, nykyisin samat henkilöt hoitavat vesienhoitotehtäviä ja vesilain valvontaa
- Organisaation sisäinen luottamus myös tärkeää. ELY ja AVI jo keskenään tuttuja ja luottoa asian/aluetuntemukseen. 

Maakunnan poliittisen johdon luottamus vesitalousasioita hoitaviin on kysymysmerkki. Maakunnan valmistelussa 
näyttäisi tällä olevan suuri luottamus omaan osaamiseen ja asiantuntemukseen. Ymmärretäänkö valmistelussa 
vesitalousasioiden tarpeita?

- Maakunnan ovat hyvin erilaisia, ominaispiirteitä vesistöissä. Luovalla tulisi olla myös paikallista asiantuntemusta ja hoitaa
asioita alueellisesti.

- Uusi tilanne, kun voidaan joutua asioimaan uusien ihmisten kanssa
- Alueorganisaatio ja alueella läsnäolo ovat eri asia.
- ELYssäkin on raja-aitoja vastuualueiden välillä, toimivat kukin omissa asioissaan.
- Esimerkki metsäkeskuksen viranomaistehtävien ja liiketoiminnan eriyttämisestä: verkostot pidettiin yllä, mutta roolien 

eriytyminen kuormitti henkilöstöä. Roolien täytyisi pysyä selkeinä (esim. luvitus/Luova ja yleisen edun 
valvoja/maakunta.

- Luvittajilla laaja kannatus valtakunnallisuudessa. Alueasiantuntemusta tarvitaan tueksi. Onko maakunnissa riittävä 
substanssiasiantuntemus?

- Kukin maakunta halunnee lausua itse puolestaan, mutta maakunnat toivottavasti toimivat yhteistyössä.
- Maakunnat voivat organisoitua kuten haluavat ja sijoitella tehtäviään liikelaitokseen. Näyttäisi siltä, että kaikissa 

maakunnissa vesitalous on menossa maakuntaorganisaatioon, ei liikelaitokseen. Organisoitumisesta ei ole mitään mallia, 
kaikki päättävät itse. Miten yhteistyö saadaan toimimaan maakuntien välillä?



1. Minkälaiseksi Luovan ja maakuntien yhteistyön halutaan vesiasioissa muodostuvan? 

- Yhteys tulee olemaan tiivis vesiasioissa pakosti
- Keskinäinen vuorovaikutus (neuvottelut, koulutuspäivät, ym.) tärkeää, verkostomainen toiminta ei toimi jos ei toisinaan 

myös f2f-tapaamisia
- Jos asiantuntijat eivät fyysisesti lähekkäin yhteistyö ei välttämättä luontevaa
- Syken rooli vesiasioissa on luonteva
- Alueellinen yhteistyö tärkeää maakuntien, kuntien ja Luovan kesken, tehtävää hoitavien asiantuntijoiden 

verkostoituminen tärkeää
- Vesitaloudessa tehty selvitys kolmesta vesialueesta, paikkariippumaton työskentely kehittyy edelleen
- Välineiden ja toimintatapojen oltava kehittyneitä, jotta verkostomainen ja monipaikkainen toiminta oikeasti onnistuu
- Luontevaa ja matalan kynnyksen tekemistä on asiantuntijoiden jatkettava
- Rajapinta luvittamisen, valvonnan ja kehittämisen keskellä, maakunnalla ei voi olla näitä rooleja. Maakunnalta 

kehittämisehdotuksia esim. lupapäätöksistä yleisellä tasolla. Maakunta valvoo kuitenkin myös yleistä etua: lausuntojen 
lisäksi vähemmän muodollisia mielipiteitä.

- Tulvariskien varautumistehtävä siirtymässä maakunnille? Edistämistä ei voi irrottaa varautumisesta.
- Luovan täydellinen riippumattomuus muistettava, mutta sen taakse ei voi vetäytyä.
- Systemaattiset tapaamiset, myös kuntien kanssa yhteistyö, luonteva tapa tehdä töitä: toimitilat, henkilöiden 

sijoittuminen maakuntiin (paikkariippumattomuus) ja verkostot



2. Miten Luovan ja maakuntien asiantuntijayhteistyö hoidetaan käytännössä vesistörakentamisen valvonnan 
ja maakunnan vesiasiantuntijoiden (ja tarvittaessa myös muiden asiantuntijoiden) kesken? Minkälaisin 
toimintatavoin Luova saa maakunnista asiantuntija-apua? Pitääkö esim. tehdä sopimus vai voiko olla 
epävirallista yhteydenpitoa?

- Lausuntopyynnöt kirjaamoon
- Esim. säännöstelyissä toiminta ei aina ole tarkalleen luvan mukaista, vaan joudutaan erilaisissa vesitilanteissa toimimaan 

lupaehtojen vastaisesti. Laillisuusvalvoja ottaa kantaa, miten voidaan tulkita lupaa ja säännöstelyn toteuttajat toimivat 
sen mukaan.

- Jatkossa täytyy olla suuri luottamus, jotta Luovan valvoja voi ottaa vastuulleen luvan vastaisesti toimimisen. Tilanteet 
voivat kuitenkin olla hyvin kiireellisiä eikä esim. tulvavahinkojen välttämiseksi ole mahdollista tehdä hakemusta asiassa.

- Kuntien Lupa.fi esimerkkinä: Voisiko vastaavaa toimintatapaa käyttää esim. ojitusilmoitusten käsittelyssä? Voiko olla 
kevyempi kommentointi ilmoitusasioissa kuin lausuntopyyntö? Ojitusilmoitusasioissa luonnontilaiseksi palautuneet uomat 
voivat aiheuttaa päänvaivaa (VL 5 luku).

- -> Ilmoitusten käsittelylle on tehty prosessikuvaus, on tunnistettu, että on kevyempi menettely kuin luvat -> tulee tehdä 
valtakunnalliset linjaukset, miten käsitellään.

- Toteutetaan äskeisen tehtävän vastauksia.
- Yhteiset tietojärjestelmät, esim. hydrologinen. Yhteistyö ylläpitämisessä. Luova tuottaa tietoa esim. luvista. Valtio 

maksaa järjestelmän, maakunta ei osallistu.
- Tulossa hanke kaikille maakunnille yhteisestä vesiasioiden tietojärjestelmästä. Vespa-hanke.
- Yhteistyölle pohja tietojärjestelmistä, Syke osallistuu.



2. Miten Luovan ja maakuntien asiantuntijayhteistyö hoidetaan käytännössä vesistörakentamisen valvonnan 
ja maakunnan vesiasiantuntijoiden (ja tarvittaessa myös muiden asiantuntijoiden) kesken? Minkälaisin 
toimintatavoin Luova saa maakunnista asiantuntija-apua? Pitääkö esim. tehdä sopimus vai voiko olla 
epävirallista yhteydenpitoa?

- Asiantuntija-apua: lausunnot, yhteinen työalusta jonka käyttöön kaikki osallistuvat, sähköposti on hankala samoin 
puhelin, kokouksiin ei ehditä. Toisaalta kokoontuminen on hyödyllistä kun tarvitaan mielipiteitä tiettyyn asiaan. On 
erotettava tapauskohtainen ja yleinen tarve.

- Toisissa tilanteissa voi olla tarpeen olla sopimus, mutta se ei saa olla vain muodollisuus. Osa laissa säädettyä, ei edellytä
sopimusta. 

- ELYjen tietotaitoa siirtyy maakuntiin, tarvitaanko sopimusta heidän käytöstään Luovan kapea-alaisiin tarkoituksiin. Kuka 
maksaa resurssin? Onko kaksoisrooli lainmukainen? Voisiko Luova rekrytoida osaamisen, jota selvästi tarvitsee? 
Osaamistarve saattaa olla liian pieni rekrytointia varten.

- Myös maakunnat voivat saada asiantuntija-apua Luovalta.



3. Miten asiantuntijatuki järjestetään Luovan ja maakunnan välillä? Ovatko maakunnat valmiita antamaan 
valtiolle asiantuntijatukea ja -resurssia käytettäväksi, jos se on asioiden hoitamisen kannalta kaikkien etu?

- Verkostot toimimaan ELY:n ja maakuntien välillä. Vesilain valvonnassa verkostot tärkeitä, koska Luovan valvonta-
asiantuntemus vesiasioissa ohut. 

- Mitä maakunta odottaa Luovalta? Alueellinen läsnäolo? Alueellinen organisaatio? – onko oleellista tutut henkilöt vai 
alueellinen läsnäolo? 

- Lupien käsittelyssä ei välttämättä tarvita aluetuntemusta. Yleisen edun valvonnassa tarvitaan aluetuntemusta. 
Laillisuusvalvonta ja yleisen edun valvonta edellyttää aluetuntemusta. Jos on riittävä luottamus, maakunta voisi olla 
Luovan jatke paikallistuntemuksessa.

- Asiaa pitää ajatella myös toisinpäin. Onko Luova valmis antamaan?
- Voi tulla resurssi-/voimavarakysymys, maakunnilla ei tod.näk. muuta syytä ”lainausta” vastaan. Ei ole kysymystä 

tahdosta.
- Yhteistyötä tarvitaan.



4. Maakunta on jatkossa kalatalousasioissa valvova viranomainen – miten yhteistyö hoidetaan Luovan 
kanssa a) maakunta-Luova sekä b) useampi maakunta - Luova? Hoituvatko ylimaakunnalliset hankkeet 
yhteisin neuvotteluin, yhteisvastuullisin luvin (valtion vesitalousluvat – kaksi tai useampi maakuntaa 
hallinnoimassa lupaa (esim. padot, tekoaltaat, säännöstelyhankkeet, kalatiet…) vai pitääkö tehdä erillisiä 
sopimuksia tmv.?

- Hoidetaan kuten kaikissa muissakin asioissa. Roolitus ei muutu nykyisestä.
- Lupia hallinnoi se maakunta, jolle se kuuluu, myös kalatalousviranomaisen hallinnoimat.

Bonuskysymykset kalataloudesta (1/2):



Bonuskysymykset kalataloudesta (2/2):

5. Voivatko vesistöasiantuntijoiden näkemykset olla mukana kalatalouden lausunnossa, jos 
sellainen tehdään?

- Maakunta järjestää tehtävänsä, kuten haluaa. Nykyään ELY:issä erilaisia toimintatapoja siinä, voiko lausunnoissa olla 
ristiriitaisia näkemyksiä eri substanssiasioissa. 

- Näkemys yleisestä edusta vaihtelee: onko yksi yleinen etu vai eri intressien erilliset yleiset edut.
- Edunvalvonta-asiat määriteltävä hallintosäännössä/työjärjestyksessä
- Voisiko yhteinen lausunto sisältää erilaiset näkökulmat? Maakunnan hallinnon sisälläkin olisi tällöin selvyys siitä, 

millainen lausunto on lähdössä vrt. lähdössä neljä erillistä lausuntoa.



Ryhmä 5a / 5b: Kaavoitus ja alueidenkäyttö, kysymykset

1. Miten Luova osallistuu
1. maakuntakaavoitukseen?

2. maakuntaohjelmien laatimiseen?

2. Miten maakuntien ja Luovan yhteistyö hoidetaan digitalisaation mahdollisuudet 
huomioon ottaen?
a) Voidaanko luoda kiinteämuotoinen vuorovaikutusmenettely Luovan ja 18 erillisen maakunnan 

kesken? Tällöin asiantuntijaverkostojen ylläpito, verkostotapaamiset, videoneuvottelut, sähköiset 
työtilat olisivat keinoja yhteistyön hoitamiseen. Kuka organisoi ja kenen vastuulla 
vuorovaikutuksen järjestäminen on?

b) Onko lausuntomenettely tapa, joka korvaa aikaisemmt yhteistyötavat? Tämä tarkoittaa lisääntyvää 
lausuntomenettelyä maakuntien, kuntien ja muiden viranomaisten kesken. Vai pidetäänkö muita 
tapoja tarpeellisina?

3. Minkälaista tarvetta on ennakollisille neuvotteluille Luovan ja maakuntien 
viranomaisten kesken? 

Bonuskysymykset kuntakaavoitukseen liittyen (käsittely, jos ehditään):

1. Mikä olisi toimivin yhteistyö maakuntaohjelmien vaikutusten arvioinnissa (SOVA)? 

2. Tarvitsevatko maakunnat alueidenkäytön (kuntakaavoitus) edistämiseen Luovalta asiantuntija-apua 
(esim. ympäristönsuojelu, teollisuuspäästöt, pima, melu…)?

3. Onko maakunnilla roolia kuntakaavojen oikeusvaikutusten tulkinnassa Luovan tehtäviin liittyen?



1. Miten Luova osallistuu maakuntakaavoitukseen? Entä maakuntaohjelmien laatimiseen?

a) maakuntakaavoitus
- maakuntakaavoituksen ja YVA-menettelyn kuulemisten yhteensovittaminen
- ymp.luvan varainen toiminta, suhde maakuntakaavamerkintöihin
- kulttuuriympäristöasiantuntijuus, eri tasoja, Tuottaako Luova selvityspohjaa?
- Luova yksi osallinen maakuntakaavoituksessa, vaikutusten arviointiryhmissä, SOVA-ryhmän toiminnan jatkotarve
- Luovaan maakuntakaavavastaava (yhteyshenkilö), menettelytapana tarpeen, ympäristönsuojelun asiantuntemus
- Mitä Luovalta toivotaan? Kaavaosaamista vai substanssiosaamista?
- Maakuntakaavoituksen erillishankkeissa oltu mukana ELY-keskuksista asiantuntijat, sekä kaavoitusosaajana. Mistä 

Luovasta löytyy kokonaisosaaminen, yhteistyön jatkumisen näkökulmasta.
- Maakuntakaavoituksen asiantuntemus kaavoituksesta vastaavalla, tarvitaan erillisosaamisen asiantuntijaviranomaisilta.
- Keskitetysti ei saa enää tietoa.
- Maakunnasta tulee osaamista laajemmin kuin nyt ja alueidenkäytön yhteensovittaminen vahvistuu.
- Mikä maakunnan asia ja mikä Luovan asia (substanssi). 
- Miten maakunta tietää, miten Luovaan ollaan yhteydessä. Luovan erikoistumisen näkökulmasta
- yhteyshenkilölistoja (sekä Luovaan että maakunnille avuksi) 
- kasvot tarvitaan yhteyshenkilölle
- alueellisten ominaisuuksien ymmärrys
- Luovalle tulee saada roolia lainsäädännön kautta Luovan ja maakuntien yhteistyölle
- yhteistyöhön selkeät roolit ja vastuut => roolien kirkastaminen (esim. kulttuuriympäristö ja luonnonsuojelu)
- alkuvaiheessa Luovan oltava mukana ja tiedonvaihto Luovan ja maakuntien kesken
- asiantuntijaverkostojen ’vapaa’ toiminta, esim. vuosittainen tapaaminen + akuutit tarpeet
- yhteyshenkilölle vastuu koko maakuntakaavoitusprosessiin
- Mikä taho Luovasta koordinoi? Y-toimiala lähtökohtaisesti ’kumppani’
b) maakuntaohjelmat
- SOVA-ryhmän jatkotarve
- miten osallistuminen mahdollistetaan maakunnan toimiin (resurssit Luovassa? =>työjärjestykseen)
- tiedonvaihto Luovan ja maakunnan välillä jo alkuvaiheesta lähtien



1. Miten Luova osallistuu maakuntakaavoitukseen? Entä maakuntaohjelmien laatimiseen?

a) maakuntakaavoitus
- neuvottelut ja lausunnot; luova on sektoriviranomainen maakuntakaavassa; kaikkiin maakuntakaavoihin 

”ohjausryhmä”  luova kuuluu tähän kutsuttavien joukkoon; osallistuu viranomaisneuvotteluihin; ketä luovasta 
pyydetään maakuntakaavoitukseentietyt substanssit esim. pohjavedet, ympäristönsuojelu+ympäristöluvat, 
luonnonsuojelun tarve?, esim. natura, rakennussuojelu; riippuu kaavan ominaispiirteistä tarkemmin, tulevassa maku-
paketissa käytetty aluerakenne-termi jättää luovalle omaa harkintavaltaa? b) maakuntaohjelmat

- SOVA-ryhmän jatkotarve
- miten osallistuminen mahdollistetaan maakunnan toimiin (resurssit Luovassa? =>työjärjestykseen)
- tiedonvaihto Luovan ja maakunnan välillä jo alkuvaiheesta lähtien
b) maakuntaohjelmat
- Viraston roolia vaikea hahmottaa; ympäristöselostukset?/SOVA; ilmasto, kierto- ja biotalousasioissa 

ympäristönsuojeluviranomaisilla on asiantuntemusta; ylipäänsä asiantuntijaviranomainen, maakuntaohjelman ja 
lainsäädännön yhteensovittaminenmaakuntaohjelman valmistelussa luovalla rooli ilmaista mielipide, jotta ristiriitoja ei 
olisi, luonnonsuojelun edistäminen maakuntaohjelmassaluovan luonnonsuojelun edistäminen+ympäristön hyvän tilan 
edistäminen; muut kuin ympäristöasiat liittyen maakuntaohjelmaan; liittymäpinnat muihin toimialoihin?; onko luova 
taho, joka osallistetaan maakunnan aloitteesta? Vs. luova on valtakunnallinen viranomainen, toimipisteet ovat vain 
toimipisteitä, eivät alueellisia (vrt. esim. museovirasto). Asiantuntijaviranomaisena osallistuminen omalta alalta 
olisi suotavaa.



2. Miten maakuntien ja Luovan yhteistyö hoidetaan digitalisaation mahdollisuudet huomioon 
ottaen? 

- tiedon tarvitsija kysyy
- keskitettyjä järjestelmiä
- yhteinen palvelupiste asiakkaalle, yleinen asiakaspalvelu ensin, erityiskysymykset asiantuntijoille, esim. 

luonnonsuojelukysymykset – vaikea hahmottaa viranomaisten toimivallat => Oy Suomi Ab 
- sähköiset työtilat: niitä pitää kehittää! Ilman hallinnonuudistustakin!
- asiakasnäkökulma kehittämiseen, asiakkuusrekisterit?
- YM + maakunnat + Luovan yhteyshenkilö, verkostoon kuuluminen, neuvottelupäivät
- Maakunnan rooli kuntakaavoituksen edistäjänä yhteydessä Luovaan tarvittaessa (muistuttaa kuntaa mikäli Luova 

osallinen)
- Lausuntovaihe virallinen, osallistumista (asiantuntija) tulee olla jo aiemmin
a) Voidaanko luoda kiinteämuotoinen vuorovaikutusmenettely Luovan ja 18 erillisen maakunnan kesken? Tällöin 

asiantuntijaverkostojen ylläpito, verkostotapaamiset, videoneuvottelut, sähköiset työtilat olisivat keinoja yhteistyön 
hoitamiseen. Kuka organisoi ja kenen vastuulla vuorovaikutuksen järjestäminen on?

b) Onko lausuntomenettely tapa, joka korvaa aikaisemmt yhteistyötavat? Tämä tarkoittaa lisääntyvää lausuntomenettelyä 
maakuntien, kuntien ja muiden viranomaisten kesken. Vai pidetäänkö muita tapoja tarpeellisina?

- Alueidenkäytössä osa tehtävistä kunnan, osa maakunnan vastuulla; maakunta-luova-yhteistyö ei ole mahdollista 
samassa muodossa kuin tällä hetkellä ELYn sisällä. Lausuntoja luultavasti tulee tätä myötä lisää; onko huono asia? 
Lausunnot jättävät kirjallisen jäljen, toisaalta yhteensovittelun ja neuvottelujen tarvetta ei voi hoitaa yksittäisellä 
lausunnolla, asiantuntemuksen käyttäminen vuorovaikutuksessa eri tahojen kesken; edistämis- ja valvontatehtävien 
erottelu: valvonta on lausuntoperusteista, edistäminen voi olla työneuvottelujen tyyppistä; digitalisaatio ja alustat: jos 
luovassa olisi yhteyshenkilöitä, jotka saisi kytkettyä kaavoitusprosessiin ja käytyä keskustelun läpi? todennäköisesti 
valtakunnallisesti ei olisi enää samoja tuttuja henkilöitä? Voisiko asianhallinta ja arkistointi olla yhteinen, sama 
järjestelmä, asiat julkisia. Esim. kaavat tulisivat kaikki suoraan samaan tietojärjestelmään paikkatietoon, laissa kunnan 
tehtäväksi? Maakunnan tilannekuvan ylläpitovelvoite, kytkeytyisikö järjestämisvastuu tätä myötä maakunnalle? 
Maakunta välittäisi tietoa ja Luova osallistuisi niissä asioissa, jotka sille kuuluvat? Kenellä on koko kuva toimialueesta? 
Vimana tuottaa molemmille järjestelmät? Alueidenkäytön yhden luukun menettelyn rakentaminen kaikkien kolmen 
vastuulla?



3. Minkälaista tarvetta on ennakollisille neuvotteluille Luovan ja maakuntien viranomaisten 
kesken? 

- perustavaa laatua oleva tarve
- työneuvottelut tärkeitä
- merkittävät asiat tulisivat jo ennen kaavaehdotuksesta lausumista
- jo tavoitteenasetteluvaiheessa Luova mukaan (Luovan yhteyshlö kartoittaisi mukaan)
- YVA-lain 8§ ollut hyvä; ELY-kunnat-kaavaneuvottelut  tulevassa kunta ja maakunta neuvottelisivat, Luova mukana 

niissä tapauksissa, joissa se katsotaan tarpeelliseksi? Lakiesityksissä todettu, että kaavaneuvotteluissa kaikki kolme 
paikalla MRL painottaa ennakollista yhteistyötä ja olisi tärkeää olla mukana aloitusvaiheen 
viranomaisneuvotteluissa; onko joissain tapauksissa tarpeellista jopa aikaistaa neuvottelua ennakoinnin vuoksi; ei-
mrl-kaavaneuvotteluissa luovan osallistuminen silloin, kun on luovan vastuulla olevia asioita



Bonuskysymykset:

1. Mikä olisi toimivin yhteistyö maakuntaohjelmien vaikutusten arvioinnissa (SOVA)? Tarvitaanko 
alueellisia SOVA-ryhmiä, joihin eri viranomaiset osallistuvat ja jotka kokoontuvat tarpeen 
mukaan? 

2. Tarvitsevatko maakunnat alueidenkäytön (kuntakaavoitus) edistämiseen Luovalta 
asiantuntija-apua (esim. ympäristönsuojelu, teollisuuspäästöt, pima, melu…)?

3. Onko maakunnilla roolia kuntakaavojen oikeusvaikutusten tulkinnassa Luovan tehtäviin 
liittyen?

1. SOVA-lain mukaisesti
2. Tarvitsevat, mutta millaisella menettelyllä? Tiedon siirtymistä pitäisi säädellä lainsäädännössä saakka. Kuka tunnistaa 

asiantuntijuuden tarpeen, jos esim. kunta ei ymmärrä tarpeellisuutta? Onko osa maakunnan alueidenkäytön 
edistämistehtävää, on? Toimiiko edistämistehtävä linkkinä maakunnan ja kunnan välillä? Mitä, jos maakunnassa ei ole 
tiettyjen alojen asiantuntijoita; miten asiantuntemuksen jatkuvuus turvataan? Valtaosa jää nyt Luovaan, esim. 
luonnonsuojelun osaaminen siirtyy isosti Luovaan. Laissa vastuu tunnistaa Luovan tarve on kunnassa, ei maakunnassa, 
mutta tietojärjestelmä voisi olla ratkaisu. Käytännössä Luovaan siirtyvät henkilöt, jotka eivät ole kaavojen 
asiantuntijoita, alueidenkäyttö taas maakuntaanmiten tämä asiantuntijuus voisi järjestyä? Kulttuuriympäristöt ja 
rakennussuojelutehtävän toteutuminen Luovassa? Voisiko tieto tulla sekä Luovaan että maakuntaan, vaikka se ei 
lainsäädännön mukaan asiaan kuuluisi? Myös luonnonsuojeluprosesseissa, jos kunnan päätökset eivät tule Luovaan 
tiedoksi  Luovan mukanaolo turvattana, eikä tällä hetkellä Luovassa ole sellaista tahoa.

3. Minkä viranomaisen toimivaltaan kysymys kuuluu! Esim. melu kuuluu Luovalle. Maakunnan edistämistehtävästä johtuen 
maakunnan ja Luovan yhteistyö tärkeää. Maakunta tulkitsee lainmukaisuutta esim. sisältövaatimusten näkökulmasta.
Maakunta on edistäjäedistäjällä täytyy olla mielipide sekä osata oikeuskäytännöt ja lainsäädäntö. Kun valvontatehtävä 
poistuu, niin oikeudellisen osaamisen ylläpito? Halutaanko pitää yllä kunnissa, todennäköisesti olisi kysyntää? Kuntien 
palaute on, että oikeudelliseen neuvontaan olisi tilausta. Miten kunnat ottavat palautteen kaavoista vastaan, kun kyse ei 
ole enää oikeudellisesta ohjauksesta, pitäisikö lainsäädännölliset seikat palauttaa Luovaan? Maakunnalla ei toisaalta ole 
toimivaltaa valvonnassa, toisaalta miten Luovassa on resursseja tutkia asiaa? Mtiä lisäarvoa maakunta voi antaa 
kunnalle, jos sillä ei ole mahdollisuutta antaa tukea oikeudellisesti?


